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 تحديد مكانة الملك في نظام الحكم بالمغرب؛ •  :أهداف التعلم

 تعرف اختصاصات الملك من خ  نصوص الدستور؛ •

 .إنجاز ملف صحفي حول ملكنا •

 

 

 

 تم التحميل من خ ل موقع الشاوني التربوي 

  :رقم الدرس
  :المدة

  :المراجع

3  
  حصتان

كتاب فضاء  -
 االجتماعيات

 دليل األستاذ -

موسوعات ومواقع  -
  ...إلكترونية مختلفة

  وىـــــــــتالمحت  األسئلة التعليمية التعلمية  الدعائم الديداكتيكية  أهداف التعلم  مراحل إنجاز الدرس
إثارة اهتمام التالميذ   رصيد معرفي سابق  

من أجل الوصول 
  لمحاور الدرس

  .نظام الحكم ببلدي نظام ملكية دستورية، يلعب خاللها الملك دورا بارزا  
  النظام؟فماهي المكانة التي يتبوؤها الملك في هذا 

  وماهي االختصاصات المخولة له بموجب الدستور؟
  كيف أُنجز ملفا صحفيا عن ملكنا؟

   :يلعب الملك دورا قياديا في نظام الحكم بالمغرب -١

تحديد مكانة الملك في   
 نظام الحكم بالمغرب؛

  

  154ص   1الوثيقة 
  154ص  2الوثيقة 
  155ص  3الوثيقة 

ماهي مكانة الملك في نظام حكم 
  المغرب؟

لدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين الملك هو أمير المؤمنين والممثل األسمى لألمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام ا
وعرش المغرب هو ملكية وراثية حيث ينتقل للذكر األكبر سنا من أبناء الملك الراحل، ما عدا إذا . والجماعات والهيئات وهو الضامن الستقالل البالد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة

 .عين خلفا له قيد حياته

  .أبرز مكانة الملك في نظام الحكم -:التقويم المرحلي

  :اختصاصات الملك -٢

  
  
  

تعرف اختصاصات 
الملك من خال نصوص 

 الدستور؛
  

  155ص  1الوثيقة 
   155ص  2 الوثيقة
  156ص  3الوثيقة 

يرأس مجلس الوزراء ؛ و يعين الوزير األول بعد االنتخابات التشريعية ، وباقتراح من  ."حامي حمى الدين"الملك سلطات واسعة ؛ حيث يُنصب كزعيم سياسي للمملكة و  لمغربيالدستور ايمنح   ماهي أهم اختصاصات الملك؟
ل البرلمان وتعليق الدستور بعد التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس وفي حين ان الدستور يسمح للملك نظريا بانهاء مهمة أي وزير ، وبح. الوزير األول يُعين باقي اعضاء الحكومة

، كما يفتتح الجيشرسميا الملك هو قائد ، 1965المجلس الدستوري وتوجيه خطاب لإلمة، والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو بأصدار مرسوم جديد ، والمرة الوحيدة التي حدث هذا في عام 
  :دورات البرلمان، ويمكن تلخيص بعض اختصاصات الملك في

  
 .أبرز أهم اختصاصات الملك -:التقويم المرحلي
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  :صحفي حول ملكناإنجاز ملف  -٣

إنجاز ملف صحفي حول   
  .ملكنا

  :إلنجاز ملف عن ملكنا البد من اتباع الخطوات المبينة في الخطاطة أسفله  كيف أنجز ملفا عن ملكنا؟  157الوثيقة ص 

  الخطوات المنهجية إلنجاز ملف صحفي عن ملكنا

تحديد موضوع الملف الصحفي عن 
  ملكنا؛

البحث عن الوثائق انطالقا من 
  الجرائد والصحف؛

تحليل الوثائق والمعلومات المتوصل إليها وفق 
  تصميم محكم؛

  .المناقشة واإلخراج النهائي

  
  .تعرف كيفية إنجاز ملف صحفي عن ملكنا - : التقويم المرحلي

  .حدد أهم  اختصاصات ملكنا –. أبرز مكانة ملكنا في نظام حكم المغرب -: التقويم اإلجمالي

  محمد السادس في إحدى نشاطاته الساميةجاللة الملك 

 من إنجاز األستاذ عبد المولى الشركي مصباح
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